
 

NEWSLETTER 
 
 
 

 

27 - 29 
noiembrie 

2017 
COMISIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

1 

CUPRINS 

 

I. ROMÂNII DIN VECINĂTATE ŞI COMUNITĂŢI  ISTORICE 

 

1. Concert la Solotvino cu prilejul Zilei Naţionale a României 

2. Un respiro pentru şcolile cu predare în română din Transnistria 

 

II. ROMÂNII DIN DIASPORA 

 

3. Piese arheologice româneşti, expuse la Roma 

4. Ziua Naţională a României celebrată la Brihuega (Spania) 

5. Dansuri şi cântece populare româneşti în cadrul unui bazar caritabil la Atena 

6. Reuniunea pasionaţilor de cultură românească din Montreal 

 

III. ACTUALITATE 

 

7. Proiecte finanţate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni desfăşurate în Transcarpatia 

8. Ziua Naţională a României la Cahul 

9. Inaugurarea Consulatului de la Bari (Italia) 

10. Important pentru românii din diaspora 

11. Veaceslav Şarameţ a discutat cu românca sechestrată în Italia 

12. Deplasarea domnului senator, Viorel Badea, preşedintele Comisiei în USA 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER 

 

Comisia românilor de pretutindeni 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

2 

CONCERT LA SOLOTVINO CU PRILEJUL ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 

http://www.timpromanesc.ro/concert-la-solotvino-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romaniei 

 

Recent, consulul României la Solotvino, Gabriela Nicola, a participat la concertul festiv dedicat 

Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie – organizat de Şcoala de Arte din Apşa de Jos cu 

largul concurs al Şcolii cu gradele I-III din aceeaşi localitate. 

 

În debutul spectacolului, cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor 

Holodomorului (Marea Foamete din anii 1931-1932), care în Ucraina este marcat chiar la 25 

noiembrie. 

 

Spectacolul a fost susţinut de către cca. 80 de elevi din cea mai mare localitate românească 

de la dreapta Tisei (cca. 10 mii de locuitori), care au cântat şi au dansat româneşte. 

 

Consulatul României la Solotvino felicită pe toţi cei implicaţi în realizarea acestui excepţional 

spectacol şi îşi exprimă speranţa că astfel de acţiuni vor continua şi în viitor, pentru a permite 

românilor din Transcarpatia, îndeosebi tinerei generaţii, să aibe la îndemână unul dintre cele 

mai bune instrumente de păstrare şi dezvoltare a limbii materne şi tradiţiilor. Folclorul şi 

tradiţiile rămân o sursă inegalabilă de forţă în lupta pentru păstrarea nealterată a identităţii 

etnice a românilor din Transcarpatia. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/concert-la-solotvino-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romaniei
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UN RESPIRO PENTRU ŞCOLILE CU PREDARE ÎN ROMÂNĂ DIN TRANSNISTRIA 

http://www.timpromanesc.ro/un-respiro-pentru-scolile-cu-predare-in-romana-din-transnistria 

 

Reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului în procesul de negocieri pentru 

reglementarea problemei transnistrene,  Gheorghe Bălan şi Vitalii Ignatiev, au semnat 

sâmbătă, la Bender, o serie de decizii referitoare la educaţie, agricultură şi telecomunicaţii.Cu 

privire la funcţionarea şcolilor moldoveneşti cu predare în grafia latină, protocolul prevede o 

serie de angajamente privind reducerea tarifelor la serviciile comunale, stabilirea unor plăţi 

simbolice pentru închirierea clădirilor cu menţiunea expresă că contractele de închiriere vor fi 

încheiate pe un termen de 10 ani cu posibilitatea prelungirii ulterioare a acestora, determinarea 

posibilităţii utilizării loturilor de pământ pe care sunt amplasate aceste şcoli, asigurarea liberei 

circulaţii a profesorilor şi a elevilor, precum şi aprovizionarea nestingherită cu materiale 

didactice şi bunuri necesare pentru buna desfăşurare a procesului educaţional. 

 

În problema apostilării actelor de studii din regiunea transnistreană s-au convenit modelele 

neutre de ştampilă şi de diplomă, pe care organul competent al Republicii Moldova urmează 

să aplice apostila în conformitate cu cerinţele Convenţiei de la Haga, din  din 1961, privind 

eliminarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. 

În cadrul briefingului de presă vicepremierul Republicii Moldova, Gheorghe Bălan, a menţionat 

că progresele obţinute în procesul de negociere reflectă voinţa politică expresă a Chişinăului şi 

a Tiraspolului de a soluţiona problemele de interes major pentru locuitorii de pe ambele maluri 

ale Nistrului, de a îmbunătăţi situaţia social-economică din regiunea transnistreană, de a 

dinamiza dialogul în procesul de negocieri şi de a avansa mişcarea acestuia spre apropierea 

celor două maluri. 

De asemenea, reprezentanţii politici au reiterat necesitatea şi disponibilitatea de a continua 

eforturile în vederea identificării unor soluţii viabile şi la alte probleme cu care se confruntă 

populaţia. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/un-respiro-pentru-scolile-cu-predare-in-romana-din-transnistria
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PIESE ARHEOLOGICE ROMÂNEŞTI, EXPUSE LA ROMA 

http://www.timpromanesc.ro/piese-arheologice-romanesti-expuse-la-roma 

 

Muzeul Naţional de Istorie a României va prezenta piese arheologice deosebite, în cadrul 

expoziţiei “Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa”, organizată la Mercati di Traiano-

Museo dei Fori Imperiali din Roma, Italia. Expoziţia, care este inaugurată astăzi, 28 noiembrie 

2017, va fi deschisă până în 16 septembrie 2018. 

Muzeul Naţional de Istorie a României se alătură în acest amplu proiect expoziţional unor 

importante muzee din Italia şi din  Vatican, Germania, Olanda şi Spania. Printre piesele 

prezentate de muzeu se numără obiecte din bronz precum: diplomă militară, vârf de lance, 

închizătoare de balteus, ornament de centură (descoperite la Micia), un umbo de scut 

(provenind din Hălmeag, jud. Braşov), dar şi obiecte din marmură – un relief votiv pe care sunt 

reprezentaţi Cavalerii Danubieni, şi o statuetă înfăţişând-o pe Diana, zeiţa vânătorii în 

mitologia romană, provenind de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Expoziţia este organizată cu ocazia împlinirii a 1.900 de ani de la moartea marelui împărat 

roman, Marcus Ulpius Traianus, fiind dedicată celui ce a fost optimus princeps (cel mai bun 

dintre principi), primul împărat roman născut în Spania, cel ce a ridicat Imperiul Roman pe cele 

mai înalte culmi ale gloriei. 

Povestea vieţii şi domniei lui Traian este redată în expoziţie prin intermediul obiectelor 

autentice precum statui, portrete, elemente arhitecturale decorative, monede din aur şi argint, 

dar şi cu ajutorul unor reprezentări tridimensionale, proiecţii multimedia şi instalaţii interactive. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

 

http://www.timpromanesc.ro/piese-arheologice-romanesti-expuse-la-roma
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI CELEBRATĂ LA BRIHUEGA (SPANIA) 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-celebrata-la-brihuega-spania 

 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, ICR Madrid si Primăria Brihuega organizează expoziţia 

„Instantanee de iarnă. Măşti şi obiceiuri”. 

 

Pentru a sărbători solstiţiul de iarnă, românii organizează defilări de măşti în cadrul cărora se 

deghizează în animale (precum ursul, capra, cerbul, calul, care au o însemnătate simbolică în 

folclorul tradiţional) şi dansează. Bărbaţii, îmbrăcaţi în piei de animale şi cu maşti, acompaniaţi 

de oameni îmbrăcaţi în costume populare, străbat principalele drumuri din sate prezentând, 

prin dans şi muzică, ritualuri precreştine transformate în adevărate spectacole teatrale. 

 

Fotografiile realizate de Florin Andreescu vor fi prezentate în sala de expoziţii a „Convento de 

San José” din Brihuega, între 1 şi 11 decembrie 2017. 

 

Orar: Joi şi vineri, între orele 19-21 şi sâmbătă şi duminică,  între orele 12-14 şi 19-21. 

Fotograful român Florin Andreescu prezintă, prin intermediul fotografiilor sale, tradiţii, costume 

şi măşti tradiţionale din diverse zone ale României. 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-celebrata-la-brihuega-spania
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DANSURI ŞI CÂNTECE POPULARE ROMÂNEŞTI ÎN CADRUL UNUI BAZAR CARITABIL 

LA ATENA 

http://www.timpromanesc.ro/dansuri-si-cantece-populare-romanesti-in-cadrul-unui-bazar-caritabil-la-atena 

 

Ansamblul Şcolii în limba română ”Elena Rosetti-Cuza” care funcţionează în cadrul Asociaţiei 

Femeilor Românce din Grecia, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, a 

reprezentat România prin dansuri şi cântece populare româneşti, la Bazarul caritabil al 

Organizaţiei filantropice ”Prietenii copilului”. 

 

Spectacolul a avut loc în cea de-a doua zi a bazarului, duminică, 26 noiembrie, de la orele 

13:00. 

 

Standul României a prezentat o varietate de mâncăruri şi dulciuri tradiţionale, oferite de 

membrii asociaţiei noastre, precum şi numeroase obiecte de artizanat, confecţionate de elevii 

Şcolii în limba română ”Elena Rosetti-Cuza” 

 

AFRG este o organizatie non-guvernamentală non-profit care are ca obiective principale 

păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a românilor din Grecia, precum şi 

promovarea limbii române, culturii, tradiţiilor, obiceiurilor româneşti în Grecia, dar şi în alte ţări, 

prin colaborări internaţionale. 

 

 Foto: AFRG 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/dansuri-si-cantece-populare-romanesti-in-cadrul-unui-bazar-caritabil-la-atena
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REUNIUNEA PASIONAŢILOR DE CULTURĂ ROMÂNEASCĂ DIN MONTREAL 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/26406-2017-11-29-09-05-26.html 

 

Joi, 9 noiembrie 2017, la „Casa Română", de lângă Catedrala „Buna Vestire", între orele 16.30 

şi 19.00, a avut loc reuniunea pasionaţilor de cultură. In debutul manifestării, cei prezenţi au 

păstrat un moment de reculegere în memoria colegului nostru, Traian Gărduş, plecat dintre noi 

în urmă cu câteva săptămâni. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Tot în acele momente s-au 

citit versuri din opera poetului, prozatorului şi epigramistului T.Gărduş, se arată în Buletinul 

Fundaţiei Române din Canada, preluat de Romanian Global News. 

 

În deschiderea Cenaclului de literatură „Păstorel Teodoreanu", condus de I.A.Datcu, au fost 

comemoraţi scriitorii şi epigramiştii născuţi în luna noiembrie, de-a lungul timpului. Este vorba 

de Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Nina Cassian, Nic Petrescu şi Vasile Voiculescu (referat 

întocmit de profesoara Viorica Băetu). Profesoara Ileana Anghel Meşter a prezentat istoria 

icoanelor pe sticlă, referat care a fost prefaţat cu prezentarea unei picturi religioase finalizată 

recent, destinată Catedralei „Buna Vestire". Autoarea a precizat, atenţie, că oferă lăcaşului de 

cult acea nestemată proprie, în numele tuturor cenacliştilor, demonstrând un ridicat grad 

educaţional şi un înalt spirit de echipă. Toţi cei prezenţi, au avut intervenţii notabile, la fiecare 

temă comentată şi completată, cu date de certă valoare. 

 

În partea a doua întâlnirii, pe parcursul Cenaclului „Mihai Viteazul", condus de istoricul Marius 

Fincă, s-au dezbătut evenimente importante şi au fost evocate numele unor personalităţi care 

au făcut istorie: Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (21.10.1599); Răscoala lui Horea, 

Cloşca şi Crişan (01.11.1784); Încercuirea de la Cotul Donului (19.11.1942); Viaţa preotului 

Constantin Burducea, fost ministru al Cultelor; Sfârşitul dresoarei Lidia Jiga (07.11.1970). 

Memorialistul I.A.Datcu a prezentat referatul „Morţii dintre Volga şi Don, reînhumaţi în cutii de 

carton". La finalul manifestării, medicul Iulian Mihăescu a oferit câteva sfaturi pentru 

menţinerea sănătăţii. 

 

http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/asociatii--ambasade/26406-2017-11-29-09-05-26.html
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Viitoarea reuniune a pasionaţilor de cultură se va desfăşura, Joi, 14 decembrie, 2017, la „Casa 

Română", de lângă Catedrala „Buna Vestire", între orele 16.30 şi 19.00. In deschiderea 

Cenaclului de literatură" Păstorel Teodoreanu", condus de I.A.Datcu, vor fi comemoraţi o serie 

de artişti, poeţi şi epigramişti născuţi în luna decembrie, de-a lungul timpului. Este vorba de 

Nicolae Labiş, Natalia Negru, Nicolae Leonard şi de alte nume-surpriză. 

 

În partea a doua a întâlnirii, în cadrul Cenaclului „Mihai Viteazul", coordonat de istoricul Marius 

Fincă, vor fi dezbătite câteva evenimente importante- Marea Adunare Naţională de la Alba 

Iulia (1.12.1918), Primul transport spre Moscova, al Tezaurului Românesc(15.12.1916), 

Abdicarea regelui Mihai impusă de cei pe care i-a ocrotit(30.12.1947), Atentatul din Senatul 

României(8.12.1920), Operaţiunea „Autonomous"(22.12.1943), Istoria bradului de Crăciun şi 

multe altele. Pe parcursul manifestării, la debut sau la final, în funcţie de program, medicul 

Iulian Mihăescu ne va oferi câteva sfaturi pentru menţinerea sănătăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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PROIECTE FINANŢATE DE MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

DESFĂŞURATE ÎN TRANSCARPATIA 

http://www.timpromanesc.ro/proiecte-finantate-de-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-desfasurate-in-

transcarpatia 

 

La data de 25 noiembrie 2017, în incinta complexului ”Diana” din localitatea Solotvino a avut 

loc seminarul intitulat: ”Publicaţia APŞA – prima publicaţie în limba română din regiunea 

Transcarpatia, Ucraina”, finanţat din fondurile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

 

La acţiune au participat aproximativ 90 de persoane, primari, directori de şcoli, reprezentanţi ai 

mediului asociativ românesc din regiune şi invitaţi din România (jud. Timişoara, Cluj, Satu-

Mare, Maramureş, Bihor). În deschidere a fost vernisată expoziţia cuprinzând elemente din 

istoria publicaţiei menţionate, pentru ca ulterior să fie organizate dezbateri cu privire la rolul 

mass-media în comunitatea etnicilor români. În finalul acţiunii au fost semnate parteneriate cu 

redactori şi colaboratori ai unor instituţii de presă din România şi Ucraina. 

 

De asemenea, la data de 26 noiembrie 2017, în incinta aceluiaşi complex, a avut loc 

simpozionul internaţional ”70 de ani de la deportarea românilor din Apşa de Jos, 

Transcarpatia, Ucraina”, de asemenea proiect desfăşurat cu finanţare din partea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni. 

 Foto: Consulatul României la Solotvino 

 

http://www.timpromanesc.ro/proiecte-finantate-de-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-desfasurate-in-transcarpatia
http://www.timpromanesc.ro/proiecte-finantate-de-ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-desfasurate-in-transcarpatia
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Manifestarea a debutat cu o evocare a evenimentelor care au condus la tragicele deportări din 

anul 1947, urmată de mărturiile copiilor supravieţuitorilor şi dezbaterea evenimentelor dintr-o 

perspectivă istorică. A fost prezentată cartea cu titlul ”70 de ani de la deportarea românilor din 

Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina”, autor Ion Botoş, cuprinzând o colecţie de biografii a 

celor 20 de persoane deportate de către regimul totalitar, precum şi documente cu valoare 

istorică din arhivele de stat ale Ucrainei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI LA CAHUL 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-la-cahul 

 

În data de 28 noiembrie 2017, la Consulatul General al României la Cahul va avea loc o 

recepţie cu prilejul zilei de 1 Decembrie. 

 

În acest context, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni va contribui la 

marcarea Zilei Naţionale a României la Cahul prin organizarea unui concert susţinut de Corala 

bărbătească ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului. 

 

Cu un repertoriu care le-a adus medalii de aur la fiecare participare europeană şi mondială, 

Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului este unul dintre corurile româneşti cele mai 

premiate şi recunoscute pe plan internaţional. 

 

Membrii corului cântă atât muzică religioasă, cât şi muzică populară românească. Corala a fost 

înfiinţată în anul 2001 în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, iar doi ani mai târziu 

a trecut sub tutela Arhiepiscopiei Tomisului. 

 

La concert vor fi prezenţi diplomaţi de pe ambele maluri ale Prutului, autorităţi locale, cadre 

didactice care s-au implicat în proiectele Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pe parcursul anului, 

istorici, academicieni şi oameni de afaceri. 

 

Evenimentul de la Cahul deschide seria manifestărilor care marchează Centenarul Marii Uniri. 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/ziua-nationala-a-romaniei-la-cahul
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INAUGURAREA CONSULATULUI DE LA BARI (ITALIA) 

 

Numărul reprezentanţelor consulare ale României în Italia a ajuns la şapte, după ce, duminică, 

26 noiembrie 2017. a fost inaugurat şi Consulatul General al României la Bari. 

 

Inaugurarea oficială a Consulatului General al României la Bari reprezintă debutul primei etape 

a extinderii reţelei consulare, proces care include operaţionalizarea cel mai scurt timp, în 

cursul anului 2018, a Consulatelor Generale ale României la Manchester, Stuttgart, Miami şi 

Salzburg, după finalizarea tuturor procedurilor logistice. Extinderea vine după o perioadă de 6 

ani de la operaţionalizarea ultimului oficiu consular în spaţiul Uniunii Europene, care a avut loc 

tot în Italia, la Catania. Astfel, la acest moment, reţeaua consulară românească se plasează pe 

poziţia a doua ca dimensiune, în spaţiul UE, comparativ cu celelalte state membre. 

 

La acest eveniment, a participat printre alţi oficiali români, domnul senator Viorel Badea, 

preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni iar din partea autorităţilor italiene, au participat 

primarul şi viceprimarul oraşului Bari, alături de viceprefectul provinciei Bari şi reprezentantul 

preşedintelui regiunii Puglia. Totodată, ambasadorul României la Roma a transmis în 

intervenţia sa şi un mesaj din partea ministrului italian al afacerilor externe, Angelino Alfano 

 

Coordonatele consulatului general al României la Bari se regăsesc aici: http://bari.mae.ro/. 
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IMPORTANT PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA 

http://www.timpromanesc.ro/important-pentru-romanii-din-diaspora 

 

1 decembrie este data limită până la care românii din diaspora trebuie să prezinte 

documentele necesare pentru schimbarea rezidenţei fiscale, conform Ordonanţei de Guvern 

30/2017.Toţi românii care au părăsit ţară după 30/01/2012, sunt rugaţi să îşi schimbe 

rezidenţa fiscală în ţara unde lucrează. De asemenea, trebuie să îşi schimbe rezidenţa fiscală 

şi românii care au plecat înainte de 2012, dar au avut venituri şi în România. 

 

Şi românii care vor pleca de la 1 ianuarie 2018, pentru mai mult de 180 de zile, trebuie să 

anunţe ANAF, înainte cu 30 de zile de plecare. Toate persoanele din aceste trei categorii care 

nu vor completa formularul şi nu vor cere schimbarea rezidenţei fiscale vor primi o amendă de 

50-100 de lei, aminteşte Daniel Ţecu, preşedintele FADERE (Federaţia asociaţiilor de români 

din Europa), într-un comunicat de presă. 

 

Cei vizaţi trebuie să completeze formularul, în două exemplare. Unul dintre formulare va fi 

depus personal sau prin împuternicire la registratura organului fiscal unde persoana respectivă 

avea domiciliul fiscal sau se poate trimite prin poştă la Fiscul de domiciliu, la departamentul 

”Evitarea dublei impuneri”, cu confirmare de primire. Al doilea exemplar se păstrează. 

 

După un studiu efectuat de FADERE în rândul românilor din diaspora, marea majoritate a 

românilor din afara graniţelor nu ştiu ce trebuie să facă in privinţa schimbării rezidenţei fiscale. 

De aceea, FADERE cere premierului amânarea intrării in vigoare a Ordonanţei 30/2017 cu cel 

puţin şase luni. 

”De asemenea, cerem conducerii ANAF recunoaşterea documentelor cerute în limba în care 

au fost emise, fără să mai fie nevoie să fie traduse. Ne referim în mod special la limbile 

recunoscute la nivel UE:spaniola, engleza, germana, italiana, portugheza şi franceza”. 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

http://www.timpromanesc.ro/important-pentru-romanii-din-diaspora
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VEACESLAV ŞARAMEŢ A DISCUTAT CU ROMÂNCA SECHESTRATĂ ÎN ITALIA 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-a-discutat-cu-romanca-sechestrata-in-italia 

 

Delegaţia condusă de secretarul de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, Veaceslav Şarameţ, a ajuns în Italia, la Lamezia-Terme, unde s-a întâlnit cu 

românca sechestrată, descoperită de carabinieri . 

 

„Mama şi cei doi copii primesc toate îngrijirile necesare şi le sunt asigurate toate condiţiile 

pentru a se simţi în siguranţă. Aceasta este preocuparea noastră principală în acest moment, 

ca mama să fie bine, să aibă tot sprijinul pentru a putea avea grijă de copii în continuare. 

Bineînţeles, chinul prin care au trecut este inimaginabil, iar efectele acestei traume necesită 

timp pentru vindecare. Autorităţile din România şi cele din Italia sunt pregătite să fie alături de 

această familie şi să sprijine mama şi copiii în vederea întoarcerii către normalitate”, a declarat 

secretarul de Stat, Veaceslav Şaramet. 

 

Delegaţia română a discutat şi cu prefectul localităţii Catanzaro, Luisa Latella, cu Massimo 

Ribaudo, şeful comandamentului de carabinieri din Catanzaro şi al Grupului din Lamezia-

Terme, precum şi cu reprezentanţi ai poliţiei locale. 

 

Discuţiile s-au concentrat pe demersurile necesare pentru a acorda asistenţă în vederea 

recuperării depline a victimelor, intensificarea colaborării bilaterale în domeniul asigurării 

drepturilor cetăţenilor români aflaţi în Italia şi asupra dezvoltării de mecanisme care să asigure 

prevenirea şi combaterea tuturor formelor de abuz ce se pot manifesta faţă de aceştia. 

 

„A fost o vizită destul de emoţionantă, dar mama este bine, sănătoasă, arăta cât de cât bine, 

se vedeau şi urme ale abuzurilor pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar era coerentă. Am 

încurajat-o şi a zis şi ea că trebuie să fie puternică pentru cei doi copii”, a povestit Veaceslav 

Şaramet, potrivit digi24. 

 

http://www.timpromanesc.ro/veaceslav-saramet-a-discutat-cu-romanca-sechestrata-in-italia
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Ministrul român de externe a subliniat că pentru a evita astfel de cazuri, românii trebuie să se 

informeze cu privire la locurile de muncă înainte de a veni în Italia şi să ia contact cu 

ambasada sau consulatele române în caz de pericol. 

 

Şi asociaţiile românilor din Italia avertizează că femeile fără contract de muncă luat în evidenţa 

autorităţilor pot ajunge în astfel de situaţii. 

 

 Foto: MRP 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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DEPLASAREA DOMNULUI SENATOR VIOREL BADEA, PREŞEDINTELE COMISIEI 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN USA 

 

 În perioada 10 – 19 noiembrie 2017 senatorul Viorel Badea, preşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni, a efectuat o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. 

 Cu acest prilej, senatorul român a avut întrevederi cu membri ai comunităţilor de români 

din Chicago, Atlanta şi New York, precum şi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale. 

 Ataşăm un extras din ziarul New York Magazin, nr. 915, care relatează o parte a vizitei 

senatorului Viorel Badea la New York: 

 

               

 

Senatorul PNL Viorel Badea s-a întâlnit cu membri ai comunităţii româneşti şi ai 

mediului de afaceri din New York. 

 

De remarcat faptul că senatorul PNL Viorel Badea, reprezentantul românilor din diaspora în 

Parlament, a fost prezent şi la New York, unde s-a întâlnit cu membri ai Comunităţii Româneşti 

din marea metropolă americană, încercând să ”ia pulsul” celor faţă de care are datoria de a le 

asculta doleanţele şi a le apăra interesele. Spre deosebire de alţi parlamentari români, 

senatorul Viorel Badea i-a ascultat cu atenţie pe cei cu care a purtat discuţii, promiţând că va 

transmite concluziile sale Parlamentului României. Politicianul nu a omis din programul 

vizitelor sale mediul de afaceri, vizitând Romanian-American Chamber of Commerce şi 
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Romanian-American Business Council la New York. Am mai reţinut faptul că senatorul PNL a 

ţinut să fie prezent vineri, 17 noiembrie 2017, la o lansare de carte românească, eveniment 

desfăşurat în cadrul Cenaclului literar ”Mihai Eminescu” din New York – condus de preotul 

Theodor Damian. 

 

 


